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1 Inledning 
 
Mitt intresse för problemområdet som denna uppsats vilar på, väcktes vid en föreläsning om 

Goethe och hans verk Den unge Werthers lidanden. Jag har själv vid tidigare läsning av texten 

upplevt den som ganska tung och svårläst. Men föreläsaren framställde texten på ett intressant 

sätt och med nya infallsvinklar om bl.a. utanförskap som gjorde att jag blev nyfiken på 

textens relevans  och användbarhet för ungdomar i vår tid. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

 

Som svensklärare ställs man ständigt inför uppgiften vilka texter som man ska använda i sin 

undervisning. Ska man utnyttja den nutida populärlitteratur som man kan ana är gångbar 

bland många ungdomar eller ska man våga sig ut på djupt vatten för att pröva äldre men 

erkänt intressanta texter? Den unge Werthers lidanden är en text som kan räknas till en litterär 

kanon. Boken som bl.a. behandlar välkända teman om olycklig kärlek och utanförskap räknas 

som den första generationsromanen och väckte stor uppståndelse bland unga människor på sin 

tid. Utanförskap och olycklig kärlek är även i vår tids litteratur högaktuella motiv, samt 

välkända problem hos våra ungdomar. Syftet med min uppsats är att utforska vilka problem 

och möjligheter som finns/uppkommer hos/ vid läsning av texten (valda delar) Den unge 
Werthers lidanden. Mina frågor är därför:  

- Kan man använda Den unge Werthers lidanden i undervisningen?  

- Om ja, varför och på vilket sätt? Vad kan texten säga eleven? 

- Om nej, varför inte? Vilka problem och svårigheter finns vid användandet. Vad beror 

svårigheterna på? Kan man påverka/minska hindren?  

- Kan man se några skillnader i resultatet från de ovan nämnda frågeställningarna mellan de 

pojk- och flickgrupper jag undervisat? 
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2 Bakgrund 
 
2.1 Den unge Werthers lidanden 

Att arbeta som lärare i svenska betyder att man varje dag måste ställa sig en mängd frågor 

gällande val av texter, vad vi ska tala om och vad vi ska skriva om. Man måste även fundera 

över varför man väljer en text, diskussionsämne eller skrivuppgift. Därefter kommer frågan 

om hur man ska arbeta med texten, angripa diskussionen eller det man ska skriva om. Alla 

dessa frågor bottnar till sist i vem det är som ska läsa texten, tala eller skriva. Det kan tyckas 

att svarar man då bara på dessa frågor så hamnar man rätt i sin undervisning. Men problemet 

är att det finns en sådan oerhörd mängd av texter och ämnen att skriva och samtala om. Hur 

ska man veta vad man ska göra i sin skolundervisning? Någonstans måste man ha ett syfte 

och ett mål med det man gör tillsammans med sina elever. Kursplanen för ämnet svenska 

(Naturbruksprogrammet 2000 ) säger ”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna 

möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter 

som både väcker lust och utmanar åsikter.” I skoldebatten har på senare tid ofta diskuterats 

om det finns en litterär kanon och om jag som lärare har ansvar att förmedla denna kanon till 

mina elever. Är det ett mål att eleverna skall känna till vissa klassiker? Vilken av alla 

klassiker ska jag i så fall välja att nyttja? Striden har ofta stått mellan att läsa s.k. 

populärkultur och finkultur. Populärkulturen har inte alltid ansetts rumsren och att läsa den 

s.k. finkulturen kan av många anses vara snobberi. Varför ska man läsa äldre litteratur i våra 

dagar?  Äldre texter har ju ofta ett annorlunda språk och är skrivna i ett historiskt 

sammanhang som dagens elever inte är bekanta med. Vad finns det i dessa äldre texter som 

eleverna kan känna igen sig i, gagna osv. I boken Lärare av i morgon skriver Ingrid Carlgren 

och Ference Marton, ”Huvudpoängen är inte att kunna vissa av litteraturens klassiker utan att 

utveckla en förmåga att erfara litterära verk på vissa sätt.” (2000 s.215) Utifrån ett sådant 

resonemang bör det inte i första hand vara klassikern som sådan som är utgångspunkten vid 

valet av text. Finns det betydelsefulla skäl som gör det angeläget att låta elever även möta 

äldre texter eller är det ett sätt att avskräcka elever från litteraturläsningens fröjder? Är det så 

att vissa äldre texter är oanvändbara bara därför att de är skrivna i en annan tid? Den unge 
Werthers lidanden denna klassiker handlar ju om olycklig kärlek och utanförskap. Dessa 

välkända teman är tidlösa och lika aktuella nu som då. Redan Goethe på sin tid ansåg att 

romanen borde vara angelägen för alla ungdomar i vilken tid som helst. Men är det möjligt att 

använda en så gammal text och fortfarande få eleverna att känna igen sig? Vilka förmågor och 

förhållningssätt är det eleverna behöver för att finna texten meningsfylld? 
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2.2 Ett genusperspektiv  

I mars 2005 gav skolverket ut en rapport Att spåra och skapa genus. Rapporten är skriven av 

Kajsa Ohrlander och Håkan Larsson och skall ses som ett underlag för skolverket i dess 

arbete med gymnasieskolans styrdokument avseende genus. Rapporten är en värdefull läsning 

för att få en bakgrund och förståelse för jämställdhetsarbete och genusperspektiv i 

gymnasieskolan. 

Ett citat ur rapporten: ”Att flickor respektive pojkar söker sig till respektive ”typiskt” 

kvinnliga och manliga ämnen och program är naturligtvis del av de processer som medverkar 

till att skapa stereotyper och isärhållande (Hirdman 2001)”.(2005 s.18) 

 

 

2.3 Litteraturöversikt 

För att skaffa mig kunskap om hur man kan arbeta med skönlitteratur och ungdomar har jag 

bl.a. läst följande litteratur: Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och teori (2005) 

skriven av Bengt Brodow och Kristina Rininsland. Boken bygger på intervjuer med 

verksamma lärare om deras syn och erfarenheter av litteraturläsning med ungdomar. Boken 

inleds med korta presentationer av betydelsefulla forskningsarbeten inom området. 

Huvudinnehållet är en redogörelse av intervjuerna som sedan tolkas och kommenteras av 

författarna. Som verksam svensklärare är det intressant läsning eftersom man kan känna igen 

frågor och svar från det dagliga arbetet. 

Brodow/Rininsland refererar i sin bok till den kände forskaren i litteraturvetenskap Louise M. 

Rosenblatt. Hennes bok Litterurläsning som utforskning och upptäcktsresa har trots sin ålder, 

drygt sextio år, hög aktualitet ännu idag. Rosenblatt har de demokratiska samhällsyftena som 

sina främsta mål för undervisning och utbildning och anser att kulturella och sociala aspekter 

är viktiga vid läshändelsen. Vidare anser hon att elevernas egna erfarenheter är betydelsefulla 

vid mötet av en text, och använder termer som transaktion, efferent och estetisk läsning. ”I ett 

transaktionellt perspektiv blir varje läsning en särskild händelse som omfattar en särskild 

läsare och en särskild text, som rekursivt inverkar på varandra under särskilda 

omständigheter.” (2002 s.235) Efferent läsning är enligt Rosenblatt mer en ytlig läsning av 

texten där man fokuserar på bildspråk, stil och ett kunskapsstoff som ska förmedlas till 

skillnad mot estetisk läsning där läsaren även kan ta med personliga känslor och tankar i sin 

läsning.  
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För mitt uppsatsskrivande har jag läst två böcker av Gunilla Molloy, Reflekterande läsning 
och skrivning (1996) och Läraren Litteraturen Eleven (2002). Den första boken är en mycket 

handfast bok där man får följa hennes dagliga arbete med elever i årskurs 7-9. Hon beskriver 

med utgångspunkt från det dagliga skolarbetet hur man kan arbeta med litteratur- och 

skrivpedagogik på ett fruktbart sätt. Hon varvar i texten vardagens problem med intressanta 

analyser utifrån forskning och teori. Och visar på så sätt möjliga vägar att utveckla elevers 

förmågor att arbeta med text och skönlitteratur. 

Läraren Litteraturen Eleven är en avhandling som bygger på en studie där Gunilla Molloy 

följt fyra skolklasser, lärare och deras läsning av skönlitteratur under tre år. Hon utgår där 

bl.a. från de viktiga didaktiska frågorna vad, varför, hur och vem? Men hon problematiserar 

också den viktiga aspekten, vem är jag som undervisar? I avhandlingen tar hon sin 

utgångspunkt i känd receptionsforskning men anlägger också ett viktigt genusperspektiv på 

texten.  

I boken Det flerstämmiga klassrummet (1996) av Olga Dysthe är dialogen det centrala. Denna 

dialog kan finnas mellan alla möjliga röster i ett klassrum. Och om man ser elever, lärare, 

samtal och skrift som enskilda röster finns det många röster i ett klassrum att lyssna till och 

respondera med. Dysthe menar att all inlärning tar sin utgångspunkt i ett samspel mellan 

levande röster eller i en dialog med texter som läses eller lyssnas på. (1996 s.67) Olga Dysthe 

utgår i sina teorier bl.a. från kända pedagoger som Vykotskij och Bakthin.   

Boken Drömmen om den rena kommunikationen (2004) av Per-Olof Erixon redovisar ett 

pedagogiskt arbete kring ett lyrikskrivningsprojekt, Tankens Trädgård. Elever på tre olika 

gymnasieskolor har sedan 1991 skrivit dikter i årskurs två. Erixon har i en undersökning 

försökt förstå och tolka betydelsen med detta projekt. Som utgångspunkter för sin analys 

använder han teorier från  bl.a. Andy Hargreaves, Tomas Ziehe och Anthony Giddens. Erixon 

menar att intresset för att skriva dikt i projektet Tankens Trädgård kan ses ”utifrån att 

individerna ”tenderar att utveckla ett reflexivt medvetande om sig själva.” (Erixon 2004 s.29) 

 

I boken Pedagogiskt arbete och kön (2002) av Ingegerd Tallberg Broman problematiseras 

kön/genus inom svenskt skolväsende, från förskola till gymnasienivå. Detta görs utifrån ett 

historiskt perspektiv med exempel från 17-1800-tal till våra dagar. 
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4 Metod 

 

Följande kapitel beskriver och resonerar kring studiens metodologiska utgångspunkter, 

tillvägagångssätt och insamling av empirin. 

 

4.1 Försökspersonerna  

Som försökspersoner för min studie valde jag elever som läser svenska A på mitt gymnasium. 

Det är två elevgrupper varav den ena består av 24 flickor och den andra av 16 pojkar. Först 

hade jag tänkt endast utnyttja flickklassen i vilken jag själv undervisar. Men under den period 

då jag genomförde min studie var flera elever i min egen klass på praktik så jag tyckte det 

blev ett magert underlag och ville därför gärna ”pröva” min undervisning på fler elever. 

Dessutom ansåg jag att det kunde vara intressant att låta båda könen ”möta” Werther-texten. 

Jag ”lånade” därför en klass bestående av endast pojkar och genomförde där samma 

undervisningsavsnitt. 

 

4.2 Undersökningen 

För min studie valde jag att arbeta med en kombination av olika metoder. Jag har dels 

intervjuat elever och lärare, dels genomfört en skriftlig enkät men också analyserat elevtexter. 

Så här genomförde jag undersökningen: 

1. Tre lektionspass där det bl.a. ingick att skriva brev och svara på min 

enkät. 

2. Intervjuer, två lärare och 10 elever. Varav två elever från  mina kollegors klass. 

 

Lektionspassen var tänkta att sätta den valda texten i ett sammanhang och vara 

inspirationskälla till elevuppgifterna. Intervjuerna bandades inte Detta därför att de första 

eleverna så önskade och jag tyckte att det även fungerade bra för mig att hinna anteckna. 

Även om det tog något längre tid vid intervjutillfället än bandade intervjuer så sparade det tid 

vid renskrivningen av desamma. Vid intervjuerna utgick jag från en intervjuguide med 

frågeområden där följdfrågor uppkom utifrån informanternas svar. Renskrivning av 

intervjuerna gjorde jag snarast möjligt för att inte tappa känslan och förståelsen av vad de 

intervjuade svarade. Under arbetets gång förde jag  anteckningar om arbetsförloppets 

framskridande. 
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4.3 Materialet 

Så här genomförde jag lektionerna: 

Första lektionspasset 

Vi lyssnade på Chopin och tände levande ljus. Under musiken hade eleverna som uppgift att 

beskriva och ange känslor som de förknippade med begreppen kärlek, (lycklig eller olycklig) 

och utanförskap. Jag skrev deras tankar på tavlan. Deras tankar handlade om att inte bli 

accepterad, varför kärlek tar slut, att bli kränkt, om rubbat självförtroende, ensamhet, men 

också kärlekens förmåga att ge värme i hela kroppen och ökad självkänsla. Eleverna förde ett 

samtal om och kring de olika känslorna och deras egna erfarenheter. Därefter gav jag en kort 

inledning till texten Den unge Werthers lidanden. Jag nämnde kort vem Goethe var och om 

den litterära epok hans texter räknas till. Jag hade sedan valt vissa delar av texten som jag 

läste högt, eleverna hade också ett eget utdrag så de kunde följa min läsning och göra 

anteckningar om de ville. 

Andra lektionspasset  

Tillsammans gjorde vi en resumé av utdraget ur Den unge Werthers lidanden. Därefter 

lyssnade vi på dagsaktuell musik Mitt hjärtas monster  av vissångaren Dan Viktor. Sångtexten 

beskriver passionerad ung kärlek. Vi diskuterade om man kunde dra några paralleller mellan 

musiktexten och Werther-texten. Elevernas uppgifter var sedan att utifrån egna tankar 

beskriva Lotte, Albert och Werther, deras karaktärer och personlighetsdrag. Till sist skulle 

eleverna skriva ett brev. De fick fritt välja hur de ville utforma brevet, från vem till vem, 

språk och innehåll. Utgå från texten och din egen fantasi var min uppmaning. 

 

 

Tredje och sista lektionspasset 

Dagens uppgift var att vi skulle skriva haiku. Som inspirationskälla stod utdraget ur ”Werther-

texten”, de själva, och en ”titt ut” på naturen. Jag höll en kort genomgång kring vad en haiku 

är, hur den är uppbyggd och gav dem några exempel. Innan eleverna fick börja skriva själva 

hade vi korta inspirationsövningar att skriva dikter, frågor och svar som vi slumpmässigt satte 

ihop. Avslutningsvis läste vi upp de haikudikter som eleverna skrivit och innan de gick från 

lektionen fick de fundera och svara på min lilla enkät om de tre lektionspassen.  

 

Intervjuerna 
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När jag genomfört de tre lektionspassen och fått in resultatet av deras arbetsuppgifter valde 

jag ut elever för intervju. Valet av elever utgick inte bara ifrån vad de skrivit utan även deras 

engagemang under lektionspassen och sist men inte minst deras villighet att medverka vid en 

intervju.  

 

4.4 Reflektioner kring undervisningen/händelseförloppet 

 

I efterhand när jag mer hunnit reflektera över min undersökning och de genomförda 

lektionspassen ser jag att lektionerna kanske borde ha varit genomförda annorlunda.  Vi 

forcerade snabbt förbi vissa delar där vi kunde ha stannat upp och diskuterat mera, tänkt efter. 

Ofta går man så fort fram för att hinna med det man tänkt så att man inte hinner göra det man 

gör ordentligt. Dessutom var jag ju s.a.s. både  lärare och iakttagare av händelseförloppet. 

 

Lektionspassen 

Jag genomförde tre lektionsrundor. Två ”rundor” med min egen svenkgrupp flickor där de var 

delade i halvklass och en omgång med pojkarna från ”skogsettan”. Detta tog tid för det var  en 

hel del  störande schemaändringar och oförutsedda händelser som gjorde att vi fick pussla för 

att få ihop lektionerna på ett lämpligt vis. Eftersom jag utförde lektionerna vid tre tillfällen 

fick jag en del övning under arbetets gång. Bl.a. blev jag bättre på själva texten d.v.s. min 

inlevelse och uppläsning kändes bättre vid sista lästillfället än vid det första tillfället. Detta 

har troligen betydelse då texten innehåller en hel del partier med högtravande bildspråk som 

av en del elever kan vara svåra att förstå. Men ändå uttryckte eleverna att de hängt med i 

texten och förstått dess innehåll. Så var också fallet då jag bad dem göra en muntlig resumé av 

texten så klarade de det mycket bra. I resultatdelen kommer jag dock att diskutera kring de 

problem som en del elever hade med texten och undervisningen. Elevgrupperna skiljde sig åt 

när det gällde engagemang och intresse. Mina båda flickgrupper var villiga att diskutera och 

samtala om kärlek och utanförskap. De tog gärna upp både egna och andras erfarenheter som 

exempel. Däremot hade jag svårt att föra ett bra samtal med pojkgruppen som inte tog det 

hela på allvar utan jag fick följa med lite på deras noter för att reda ut situationen. 

Högläsningen av Werther-texten var krävande för mig. Jag visste att det var textpartier som 

kunde uppfattas som jobbiga av eleverna och trots att de skruvade på sig vid en del av 

högläsningen hade jag alla med mig i de avslutande dramatiska partierna. Alla elever som 

medverkade vid lektionerna gjorde de uppgifter som jag bad dem att göra. (Mer eller mindre 

bra givetvis.) Ofta behövde eleverna lite stöd för att komma igång med brevskrivandet. De 



 10

visste inte hur de skulle utforma brevet, till och från vem, om vad och hur de skulle skriva. 

Eftersom det i flera fall blev en tids uppehåll mellan lektionspassen innebar det en slags 

störning i själva arbetet, känslan, stämningen som fanns vid själva textläsningen hann 

försvinna till nästa gång. Andra störningsmoment som fanns i alla tre grupperna var att de var 

stressade att hinna med bussen och komma i tid till maten. Sådan stress bidrog till att vi inte 

alltid fick den lugn och ro som vi behövde för arbetet. Det avslutande passet med att skriva 

haiku blev både bra och dåligt.Vi övade en stund och eleverna kom igång med sitt skrivande. 

Bäst gick det i den ena flickgruppen där de blev entusiastiska och tyckte det var roligt. Men 

även de båda andra grupperna både flickor och pojkar lyckades bra i sitt diktande. Jag läste 

upp allas (de som ville) dikter och det gav en annan ”dimension” åt deras dikter och det blev 

jubel och applåder i klasserna. Den avslutande enkäten borde man även diskuterat muntligt på 

lektionen.    

 

Breven och haikuskrivningen 

Så gott som alla elever skrev ett brev. Breven blev inte särskilt långa en halv A4 till en hel. 

Eleverna uttryckte att brevskrivandet var roligt därför att man fick tänka efter och fantisera 

efter eget huvud. Brevskrivandet hade man kunnat fördjupa genom att arbeta med respons och 

diskussion kring deras texter. De hade svårt att koppla samman haikudiktningen med 

Werther-texten däremot blev det en lyckad uppgift på så sätt att de allra flesta tyckte att det 

var roligt. Det hade varit bra om vi på ett bättre sätt lyckats knyta samman Werther- texten 

med elevuppgifterna. 

 

Musikinslagen 

De musikinslag som jag hade var tänkta för att skapa stämningskänsla och ge en fördjupning 

åt texten. Några tyckte musiken var ”konstig” inte deras smak, andra tyckte det var bra och 

kunde knyta an till texten. Några kom med frågan om de inte kunde få ta med egen musik till 

nästa gång som de tyckte kunde vara lämpliga till texten. 

 

Intervjuerna och enkäterna 

Studien bygger på intervjuer med två lärare och tio elever. Att jag intervjuade endast två 

lärare berodde på att det är de två ämneskollegor som jag har på min skola. Och att de vid 

tidigare tillfälle arbetat med Werther-texten och jag var intresserad av att få ta del av deras 

erfarenheter. Vid urvalet av elever för intervjuerna var mitt främsta kriterium att eleven var 

villig att bli intervjuad dessutom önskade jag gärna få intervjua både flickor och pojkar. De 
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flesta elever som jag tillfrågade hade på något vis uttryckt synpunkter på själva arbetsområdet 

både positivt och negativt. Ett problem med intervjuerna var att hitta mötestider som passade 

både mig och informanterna. I mitt resultat gör jag ingen särskild redovisning av enkäterna. 

Detta gör jag inte p.g.a. att de inte gav viktig information, utan därför att de inte visade på 

några annorlunda resultat jämfört med mina intervjusvar. 

 

5 Resultat 

 

I följande kapitel redovisar och tolkar jag de resultat som min undersökning givit. Till detta 

avsnitt har jag även försökt koppla relevanta teoretiska begrepp och teorier. 

Min undersökning bygger på en lektionssvit där utdrag ur Den unge Werthers lidanden 

används. Lektionssviten kan sägas bestå av tre delar:  

- Inledande samtal och högläsning av texten 

- Bearbetning i form av brevskrivande 

- och haikudikter 

I följande kapitel analyserar jag och tolkar det intervjumaterial som bygger på dessa 

händelser, men även mina egna observationer och de intervjusvar som mina kollegor gav mig. 

För att finna svar och få förståelse för de frågeställningar och syften som jag ställt upp för 

detta arbete har jag vid analysen fokuserat på mina huvudfrågor: Vilka problem och 

möjligheter som finns vid användandet av Werther-texten i undervisningen. Utifrån 

ovanstående frågor fann jag att mitt material kan sammanföras till tre områden, dessa är: 

Werther-textens språk, brevskrivandet och haikudikterna. Vidare fann jag vid bearbetning av 

materialet begrepp som jag kunde härleda som möjliga svar på mina undersökningsfrågor. Jag 

sammanförde de begrepp som handlade om samma sak till teman. Med hjälp av dessa teman 

skapade jag tolkningskategorierna: identifikation och sammankoppling till tidigare 

erfarenheter, reflektion och utvidgning. Tolkningskategorierna som jag använt härrör från 

Olga Dysthes bok Det flerstämmiga klassrummet. Här följer en kort förklaring till de olika 

kategorierna: 

- Identifikation: Elevens förmåga att sätta sig in i en annan tid eller annan persons situation. 

- Sammankoppling till tidigare erfarenheter: Elevens förmåga att koppla textens innehåll till 

egna erfarenheter och kunskaper och på så sätt se samband. 

- Reflektion och utvidgning: Elevens förmåga att på ett medvetet sätt begrunda, kommentera 

och tänka kring textens innehåll. 
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Resultatkapitlet är uppdelat i tre avsnitt: Werther-textens språk, brevskrivandet, 

haikudikterna, i dessa avsnitt ingår även min analys utifrån de tidigare nämnda 

tolkningskategorierna. 

Slutligen kommer jag att tolka resultatet ur ett genusperspektiv. Med det menar jag vilka 

skillnader som jag kan se i resultatet av min undersökning mellan pojk- och flickgruppen. 

 

 

 

5.1. Werther-textens språk 

 

Gunilla Molloy skriver i sin bok Reflekterande läsning och skrivning  ”Litteraturen lyfter inte 

bara fram mänskliga erfarenheter och problem. Den lyfter också fram ett språk/.../Texter som 

de läser, skriver och talar om kommer att påverka deras eget språk. Så kan undervisning med 

skönlitteratur som bas fungera både språkutvecklande och personlighetsutvecklande för 

eleven.” (1996 s.10) När jag intervjuat mina elever om vad de tänkte när de hörde textutdraget 

ur Den unge Werthers lidanden är att de tyckte att texten hade ett ”annorlunda” språk jämfört 

med det som de var vana vid. Detta annorlunda kunde betyda olika saker som: ”att språket var 

gammalmodigt”, ”svårt att förstå”, ”innehöll ovanliga ord”, ”pladder och ältande”, ”ingen 

handling”, ”var som en enda lång diktramsa”, ”man skulle inte orka läsa en hel sån”, ”inte 

svårt men jobbigt”, ”tråkig”. Om detta ”tråkig” skriver Brodow/Rininsland ”Eleverna måste 

finna sig själva i texten, kunna se att den angår dem och kan lära dem något, annars avvisas 

texten som tråkig” (Att arbeta med skönlitteratur i skolan- praktik och teori 2005 s.159). Även 

Gunilla Molloy diskuterar i sin avhandling Läraren Litteraturen Eleven detta elevomdöme 

”tråkig”. Hon skriver ”För åtskilliga lärare är omdömet ”tråkig” välbekant.” (2002 s.56) 

Molloy diskuterar vidare betydelsen av att man som svensklärare försöker sätta sig in i den 

forskning och teori som kan hjälpa till att förstå detta elevomdöme. Detta därför att 

”Förutsättningen för att läsaren skall kunna ta sig in i textens föreställningsvärld och röra sig i 

den, är att läsaren inte avvisar den” (Molloy 2002 s.59). Flera elever anförde synpunkten att 

genom att läsa en så pass gammal text fick de förståelse för språkets utveckling och genom att 

läsa äldre texter kan man bevara språket. Eleverna tyckte också att man genom texten fick lära 

sig nya ord och andra uttrycksformer än de var vana vid. Molloy skriver så här om elevernas 

utvidgning av språket genom läsning av en text: ”Innehållet i texten är alltid huvudsaken men 

eleverna kan, när de läser och talar om texten, komplettera sitt språk med ett mer offentligt.” 

(1996 s.216). Fortsättningsvis uttryckte flera elever att det var lätt att förstå språket, att det var 
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”häftigt” med 1700-tals språk och att språket bidrog till att man tog till sig själva innehållet i 

texten bättre. Kanske är det så att språket, trots sin ålderdom blir förståligt utifrån att det 

kopplas ihop med alla de känslor som Werther-texten ger prov på, eleverna kan känna igen 

och förstå känslorna i detta triangeldrama och då kan de även förstå språket lättare. Kärlek är 

ett centralt och ofta förekommande ord i texten och är ju även viktigt i många ungdomars liv. 

Utifrån detta skulle man kunna tänka sig att flera elever har lättare att förstå det äldre 

språkbruket just för att de kan känna igen sig i känslan. Louise M. Rosenblatt skriver om detta 

”De skiftande erfarenheter i livet och litteraturen som olika individer förknippar med ordet 

kommer också att påverka det sätt på vilket de förstår det.”(Litteraturläsning som utforskning 
och upptäcktsresa 2002 s.95)  

 

I min undersökning är det också flera elever som menar att genom att läsa en äldre text kan 

man också lära sig om den tiden och dra paralleller till vår egen tid. En flicka säger så här 

”man förstår bättre hur det var då kvinnan var en bakgrundsfigur”. Och flera elever tar upp 

som idé att jämföra Werther-texten med en nutida historia vore intressant. En sådan idé menar 

jag är exempel på reflektion och utvidgning, ett sätt att tänka vidare med texten. Några elever 

tycker att man kunde ”styla om den” till nutid och kanske dramatisera texten, spela teater. De 

menar att det vore ett ytterligare sätt att förstå texten bättre. Två elever är kritiska till texten 

och tycker att det är bättre med något ”modernt för då fattar man bättre” eller ”bättre att läsa 

Kort kjol för det vet man att det hänt”. En sådan inställning hos eleven  tyder på en oförmåga 

hos eleven att identifiera sig med texten. 

 

Molloy (2002) använder bl.a. som hjälp i sina analyser utgångspunkter från forskaren Judith 

A. Langer som ser ”fyra faser” i elevens/läsarens förståelse av texten. I ett referat beskriver 

Molloy de olika faserna som följande: ”I den första fasen försöker läsaren bygga upp en 

förståelse för texten genom att använda de ledtrådar som finns och som läsaren kan knyta till 

sin egen värld.” Läsaren är i den andra fasen inne i texten. ”Han/hon kan ta in ny information 

från texten och använda den till att förstå något mer än vad hon redan förstått.” I den tredje 

fasen reflekterar läsaren ”över hur de föreställningar hon byggt upp utifrån sin läsning kan ha 

betydelse för hennes eget liv.” I den fjärde fasen kan ”läsaren mer objektivt granska texten för 

att se på författarens hantverk, textens struktur eller litterära begrepp.” (2002 s.58-59) Vid 

mina elevers läsning av Werther-texten kan man finna elever som genomgår alla faserna. De 

förstår hur det kan kännas att vara olyckligt kär (fas ett), men har funderingar kring det 

ohållbara triangeldramat, och kan enligt den tredje fasen fundera hur hon själv skulle agerat i 
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en sådan situation, och i den fjärde fasen har eleverna tankar kring textens bildspråk och kan 

jämföra texten med andra texter de läst. Men det är inte alla elever som man kan säga 

genomgår alla faserna, de kan hitta ledtrådar till sin egen värld men har sedan svårt att göra 

ytterligare reflektioner.   

 

Trots de hinder med språket i Werther-texten som en del elever framför är det inte någon elev 

som inte förstått textens tema. Vid frågor från mig om de kan återberätta händelseförloppet 

gör eleverna detta. Det finns t.o.m. elever som minns att Werther läste ur Ossians sånger. 
”Textens språk, författarens val av olika ord, olika stilvalörer, huvudpersonernas utveckling, 

miljöbeskrivningarnas funktion, textens olika dramatiska höjdpunkter, allt detta är redskap för 

att finna fram till den verkliga skatten, de existentiella frågor som texten lyfter fram.” (Molloy 

1996 s.226) Dvs. trots att eleverna känner sig ovana vid det språk och de beskrivningar av 

människor och miljöer som texten bjuder förstår eleverna det väsentliga av textens innehåll. 

Och eleverna anser att textens tema om olycklig kärlek och utanförskap är tidlösa frågor som 

är lika aktuella nu som då. Däremot har eleverna svårt att helt och hållet förstå Werthers 

passionerade och som de uttryckte det ”överdrivna” känslor. De har svårt att förstå varför han 

skulle gå så långt som till att begå självmord. Flera elever menar att han borde ha någon att 

prata med om sina bekymmer, någon som direkt kunde ha stöttat honom och gett goda råd. 

Här anser några elever att texten har ett viktigt budskap nämligen att inte låta andra göra 

samma misstag. Elevernas uppmaning är bl.a. ”Att alla har ett liv att leva” och ”att man inte 

ska ge upp så lätt”.  En elev uttrycker så här om textens tema ”det är mörkt och inget 

positivt”. Några elever menar att texten visar skillnader på hur ungdomar ser på kärlek idag 

jämfört med då. De menar att man kan känna igen sig i textens ”kärlekstema” men att många 

ungdomar idag ”tar ganska lätt på kärlek” och har svårt att förstå Werthers allvarliga känslor.”  

 

 

5.2 Brevskrivandet 

 

”När läsande och skrivande samverkar med varandra kan elevernas lärande ytterligare 

fördjupas genom lustfyllt skapande...”(Läsa för lust och lärande  2006) Den arbetsuppgift som 

eleverna fick efter det att de lyssnat till textutdraget ur Den unge Werthers lidanden 

resulterade i för många elever just ett lustfyllt skapande. Efter det att jag tillsammans med de 

olika grupperna läst utdraget ur Werther-texten hade eleverna bl.a. som uppgift att skriva ett 

brev. Det finns många varianter av brevskrivandet. De flesta breven är skrivna till Werther 
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och ofta med avsändare Lotte eller eleven själv, men det finns även brev riktade till Lotte och 

Albert. Vid elevintervjuerna är så gott som samtliga mycket positiva till själva uppgiften, flera 

uttryckte det som ”jättekul”. Skälen till att de tyckte det var roligt är t.ex. ”man fick skriva 

vad man tänkte”, man förstod texten bättre”, innebörden fick en annan karaktär”, ”man blev 

tvungen att tänka efter”, ”man får verkligen tänka sig in och det ger en annan förståelse” ”man 

känner sig delaktig själv”. Kvaliteten på elevernas brev är mycket varierande och själva 

innehållet är nästan alltid i form av något råd. Allt från mycket korta, enkla och 

schablonartade, till seriöst uppmuntrande och känslosamma, till brev som även riktat in sig på 

att använda ett liknande språk som Werther-texten är skriven med. Olga Dysthe har i sin bok 

Det flerstämmiga klassrummet (1996) tankar runt vilken betydelse skrivandet har. Hon utgår 

bl.a. från kända pedagoger som Vykotskij som framhäver språkets betydelse för att utveckla 

tänkandet (1996 s.89). Dysthe skriver ”många som använder skrivande har upplevt att själva 

skrivandet genererar idéer och tankar som de tidigare inte varit medvetna om. Detta händer 

oftast då skrivaren är fri från krav på genre och på att skriva korrekt. Denna typ av skrivande 

kallas ibland för fri skrivning, utforskande, eller expressivt skrivande, och den verkar ligga 

nära Vygotskijs begrepp ”inre tal”. (1996 s.91) Dysthe diskuterar vidare i sin bok två 

huvudsakliga former av skrivandet dels skrivande för att ”tänka och lära”, dels ”skrivande för 

att kommunicera” (1996 s.94). I den första formen är det processen som är viktigast och i den 

andra produkten. Dysthe menar att den första formen har ett egenvärde som en del av en 

tankeprocess där den enskilde kan använda skrivandet i sin egen dialog med ett nytt stoff.  Jag 

anser att resultatet av brevskrivandet visar att eleverna tyckte om det just därför att ”de tar in 

sig själva i det de skriver” (1996 s.99). Olga Dysthe använder i sin bok begreppet 

rollskrivande. Denna benämning anser jag att man kan sätta på mina elevers brevskrivande. 

”Man går in i en roll och skriver utifrån hur den personen tänker och känner; man visar 

därmed att man förstår hur en annan människas perspektiv kan te sig.” (1996 s.108) Vidare 

skriver Dysthe  ”vi vet inte om de står för det de skriver eller om de går in i de roller de kan 

föreställa sig, men oavsett vilket visar texterna ett engagemang.” (1996 s.109) Detta 

engagemang sätter Dysthe i samband med att uppgiften kan för eleven upplevas som en form 

av lek. (1996 s.111) och ”att det inte finns några på förhand givna svar” (1996 s.113) och det 

står dem även fritt att koppla uppgiften till egna erfarenheter. ”skrivandet tar tid och ger 

därmed utrymme för reflektion och bearbetning av stoffet” (1996 s.122).  Elevernas 

angelägenhet kring skrivandet märktes också på det viset att många elever kom till mig och 

frågade om jag läst brevet än och vad jag tyckte om det. Den erfarenheten av brevskrivandet 

hade även mina ämneskollegor. 
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Nedanstående citat är hämtat ur ett brev skrivet av en elev som uttryckte det så här: ”Jag ville 

testa om det gick att skriva med så annorlunda stil.” Jag menar att brevet visar prov på 

engagemang av skribenten. 
 Werther, det finns så mycket mer av detta liv du har på denna jord. Varför inte bara gå ut i guds mest vackraste 

ting, gå barfota på de mest gröna gräsfält du kan tänka dig, plocka de rödaste äpplen under en varm sommardag, 

eller varför inte ligga vid den forsande bäcken. Om du gör detta tror jag nog du inser att själva livet är större än 

Lottes hand. 
En annan skribent uttrycker sig på ett sätt så man kan ana att det verkligen finns självupplevda 

känslor med: 
Hej Werther! 

Förstår att du känner så där. Kärleksproblem är inte lätt. Tro mig, jag vet. Har lite problem med kärleken jag 

med. Finns en tjej som jag tycker om hur mycket som helst. Jag skulle kunna dö för henne, hon är mitt allt. Men 

hon vet inte vad hon känner för mig. men man vill ju inte stressa henne för då blir man förmodligen nekad, och 

det vill man ju inte. Men för det går jag inte och tar livet av mig för det. Man får ta det som det kommer. 

Ingenting löser sig genom självmord...  

Jag vill hävda att den här eleven i sitt brev både visar en ”subjektiv förankring” (Molloy 2002 

s.73) och förmåga till identifikation i sitt brev. Han använder sin erfarenhet vid 

brevskrivandet. 

 

5.3 Haikudikterna  

 

Att skriva haikudikter var något som de flesta elever tyckte om. Deras första reaktion var inte 

alltid enbart positiv men när de väl kom igång med det egna skrivandet blev det annorlunda. 

En elev uttryckte det så här ”kul att tänka ut en känsla och sen få ihop det fint” ”man fick 

använda sin fantasi”.  En annan elev sa så här om att skriva haiku ”Då kunde man skriva som 

Werther tänkte för Werther tänkte som en dikt när han beskrev sina känslor”.  Ytterligare en 

elev skrev,  ” I texten skrevs det mycket känslor. Med hjälp av de känslorna försökte jag få 

ihop en haiku. Jag upplevde det som känslosamt. För man blir lite småledsen om man tänker 

sig in i deras känslor. För det är så olycklig kärlek, som inte slutade lyckligt.” 

så här blev hennes haiku: 

 
Se duvans vindslag 
Min själfrände lämnar mig 

Det smärtar mig så 
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Ovanstående dikt visar att eleven använde Werther-textens bildspråk som utgångspunkt för 

sitt diktskrivande och kunde på så vis göra en koppling mellan texten och haiku-uppgiften. 

Någon mer personlig erfarenhet speglar inte dikten. Men så gott som alla elever lyckades att 

få ihop en haikudikt. Och jag läste sedan alla dikter högt i klassrummet vilket gav positiva 

reaktioner från eleverna.  Även om haikudikten är en bunden versform inbjuder den eleven till 

ett ganska stort eget utrymme, expressivt skrivande. Det är dessutom en versform som de 

flesta har möjlighet att klara av rent tekniskt att skriva, dvs. att lyckas med. Att läsa upp 

dikterna i klassrummet är ett sätt att visa att ”deras tankar, idéer och kommentarer tas på 

allvar av både lärare och klasskamrater.” Ett sätt ”att stärka elevernas självtillit i 

skolsammanhang” och ”att använda elevtexter som startar en diskurs flyttar dialogens 

centrum från lärare till elev”. Flerstämmigheten ökar genom ett bredare spektrum av röster 

kommer till tals.” (Dysthe 1996 s.119-120) I sin bok Drömmen om den rena 

kommunikationen (2004) refererar Per-Olof Erixon till Catarina Nyströms undersökning om 

ungdomars skrivande på gymnnasiet. Hon visar där att ”mer än 50 procent av eleverna i något 

sammanhang skriver utanför skolan.” Textmaterialet domineras av dikter och sångtexter”. 

(2004 s.14) Jag menar att ett skäl till att eleverna var positiva till diktskrivandet kan vara att 

det är en genre som de känner till sen tidigare. Vidare redogör Erixon i sin bok för de 

argument Lars Wolf använder för att arbeta med litteratur i skolan: det funktionella som 

handlar om språkutveckling, det emancipatoriska som handlar om att uttrycka tankar, känslor 

och åsikter och litteraturargumentet som rör dels formaspekter och dels att komma i kontakt 

med litteraturarvet (2004 s.41-42). Erixon vill lägga ytterligare aspekter på skrivandet som 

mera handlar om att se diktskrivandet som en social aktivitet för eleverna (2004 s.43). I mina 

resultat är det svårt att veta i vad mån diktskrivandet påverkar elevernas språkutveckling, 

däremot kan man säga att haikuskrivandet gav eleverna möjlighet att uttrycka tankar, känslor 

och åsikter. Det var också ett sätt för eleverna att komma i kontakt med ”lyriska förebilder”, 

diktens uppbyggnad.  Intresset för haikuskrivandet kan också sägas kopplas samman med 

gymnasieungdomars intresse för känslor ock kärlek. Och min tanke med elevuppgiften att 

skriva haiku-dikt var, att diktformen kunde kopplas samman med natur och känslor, och jag 

hoppades att Werther-texten skulle ge eleverna inspiration till detta. Jag ville också ha ett 

moment i lektionssviten som stärkte eleven och som de tyckte var lustfyllt. Resultatet av 

diktskrivningen visar också detta. Här ett exempel på en känslosam dikt med naturen som 

utgångspunkt. 
 

Rosors varma färg 
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Stenens hårda mörka vägg 

Kärleken dödar 

 

5.4  Isärhållandet mellan kön, konsekvenser och könsproblematik 

 

Vid mitt arbete med Werther-texten har jag arbetat med både flickor och pojkar. Men inte i 

blandade grupper utan i homogena pojk- och flickgrupper. Denna uppdelning av grupperna 

menar jag har konsekvenser ur ett genusperspektiv. Och som jag skall redovisa i detta kapitel 

även synliggör olikheter mellan könen/grupperna men även kan vara grunden för en förståelse 

av den betydelse som könsintegrerade elevgrupper kan ha. Jag ska i det följande utgå från de 

olika lektionsavsnitten och redovisa de skillnader som jag funnit. 

 

5.4.1 Samtal och högläsning 

 

Som ett sätt att skapa förförståelse till Werther-texten inledde jag med att låta eleverna 

fundera kring begreppet utanförskap och olycklig kärlek. Flickgrupperna var med på noterna 

och vi skrev upp deras tankar på tavlan och diskuterade kring dessa. I flickgrupperna fylldes 

tavlan av uttryck och tankar som:  

”man känner sig utanför”, ”man måste göra sig till, ”religionen kan ställa till det, sorg, ångest, 

förtvivlan, otrygg, känna sig kränkt, får ej delta, osäkerhet, man blir sviken, och många till ... 

Pojkarnas samtliga ”tankar” kring utanförskap och olycklig kärlek: 

deprimerad, avund, tråkigt för den, känner sig ensam, har man ingen partner är man utanför, 

man tillhör en grupp, när man var liten var man nöjd med att vara ensam. 

Samtalen i de båda grupperna hade helt olika atmosfär, flickorna tyckte att det var mysigt att 

sitta och prata om ämnet och flickorna hade många tankar om det hela. Pojkgruppen däremot 

hade en avvisande attityd och jag fick ”dra ur” dem några tankar alls. Och jag lyckades inte få 

igång någon diskussion. De olika resultaten i grupperna kan bero på flera saker, som att jag 

och pojkgruppen inte kända varandra, gruppens inställning till själva ämnet. Enligt Molloy 

(2002) uppfattar pojkar skönlitteratur som något feminint, detta märks på att de ofta håller sig 

distanserade till läsning och/eller innehållet i texter. Men också att det hela var ”inbäddat” i 

vad jag vill kalla en ”romantisk sfär” av tända ljus och klassisk musik. Det var något som de 

förmodligen inte var vana vid, kände sig obekväma med och skapade inte den stämning av 

trygghet som jag hoppats på. Denna otrygghet kan grunda sig i avsaknad av vad den kände 

sociologen Pierre Bourdieu kallar kulturellt kapital. Molloy diskuterar begreppet i sin bok 
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Reflekterande läsning och skrivning . Begreppet syftar på förtrogenhet med klassisk musik 

eller litteratur och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Pojkarnas attityd kan även härledas 

till att det finns en jargong och ett gruppmönster att följa och där är det inte naturligt att 

diskutera känslor på samma vis som i flickgruppen. 

 

5.4.2 Brevskrivandet  

 

De flesta elever skrev brev ingen vägrade. Skillnader i brevskrivandet kan man först och 

främst se i dels längden på breven och i innehållet. Flickornas brev är längre och är skrivna 

med ett romantiskt och sorgligt perspektiv. Endast en elev (en flicka) knyter an texten och 

reflekterar över den tidens könsroller. Pojkarnas brev är korta, fåordiga, rakt på sak, och flera 

brev innehåller ord som knulla och bög. Innehållet i dessa brev blottlägger en nedvärderande 

kvinnosyn och användandet av könsord och begrepp som bög visar hur språket är ”bärare av 

våra och tidigare generationers kollektiva erfarenheter och värderingar” (Einarsson/Hultman 

1984 s.10). Brevskrivandet som arbetsmoment kan också anses vara något som är mer bekant 

för flickorna, en genre som ligger dem närmare. Därmed kan man säga att pojkarna i den rena 

pojkgruppen hade ett sämre utgångsläge och man kan mena att jag i min lärarroll påverkat 

pojkarnas möjlighet att bearbeta texten. Här följer två exempel på pojkarnas brevskrivande: 

 
Hejsan svejan kära du! 
Men är det verkligen värt att ta sitt liv för en tjej. Tänk på dom som blir sårade om du tar ditt liv. Glöm och gå 

vidare. Det blir bäst så. Finns mer knull i världen. För Fan tänk på alla som inte har nån, ta nån av Dom i stället. 

Annars finns det ju ett alternativ kvar. Bli munk eller bög. 

Lycka till med livet 

 

Hej kära du! 

Du ska inte tro att jag tycker synd om dig! För det gör jag inte! nu får Du fan ta och rycka upp dig lite. Skit i den 

där jävla skatan! Hon är ju helt bränd i kolan om du fattar vad jag menar. Det finns ju fullt av pök där ute 

någonstans så det är bara att ha flaggan i topp! Eller åk utomlands till nått annat l and och ta nått där, om det 

krävs det. Annars kan du ju bli munk eller bög! Lycka till (eller inte) 
 

 

 

5.4.3 Haikudikterna 

Det var lite trögt i början att få grupperna att engagera sig i diktskrivandet men jag hjälpte 

dem på traven, särskilt pojkarna, och det resulterade i att så gott som alla skrev. Och de 
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positiva ovationerna vid uppläsningen av dikterna inträffade i båda grupperna. Det som skiljer 

pojkarnas dikter från flickornas är dels innehållet och dels deras förmåga att konstruera en 

haikudikt. De flesta flickor klarade av att skriva haiku, men många i pojkgruppen förstod inte 

riktigt hur man skulle göra eller orkade inte sätta sig in i det. Flickornas dikter handlade som 

väntat om känslor och kärlek. Pojkarna utgick i sitt diktskrivande från sin egen vardag  och 

använde den som tema. 

Här några exempel på vad pojkarna skrev:  
Laxen simmar mot strömmen 

det går tungt 

Men är det värt det 

 

Jag gick raka vägen  

ut i skogen och fällde ett träd 

sen åt matlåda 

 

följande dikt är skriven av en flicka: 
Sorgen i hjärtat 

Som kärlekens röda färg 

Som evigt längtar 

 

I Erixons bok Drömmen om den rena kommunikationen står: ” Pojkarna uttrycker tydligt sin 

distans till diktskrivning både i allmänhet och i skolsammanhang i synnerhet. På olika sätt 

framkommer att de inte är beredda att i diktens form och till allmänt beskådande avslöja för 

mycket av sina innersta känslor.” (2004 s.284) Detta kan hänga ihop med det motstånd som 

många pojkar i adolescensen har mot vissa känslor i motsats till flickor som kan frossa i 

motsvarande. (jfr Molloy m.fl.) Ytterligare skäl till skillnader i diktskrivandet mellan pojkar 

och flickor kan vara att analogt med att svenskämnet kan förknippas med kvinnlighet så får 

diktskrivandet samma ställning. Erixon refererar i sin bok även till Linda Hall som belägger 

detta påstående om att pojkar har en ”föreställning om lyrik som något kvinnligt” (2004 s.62).  

 

 

5.5. Sammanfattning av resultat 

 

Genom min undersökning ville jag utröna om det är möjligt att använda en så gammal text 

som Den unge Werthers lidanden i undervisningen för gymnasieungdomar. Jag planerade och 
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genomförde en lektionsserie som utgick från texten. Resultatet från denna undersökning har 

visat följande: 

- Elevernas förmåga att identifiera sig med textinnehållet och sammankoppla texten till 

tidigare erfarenheter kan bero på om eleven uppfattar textens språk som ett hinder eller en 

möjlighet. Är språket ett hinder p.g.a. att det är svårt att förstå eller tråkigt, medför detta att 

eleven har en avvisande attityd till texten. Men för elever som kan uppfatta textens språk som 

intressant och spännande p.g.a. att de t.ex. lär sig nya ord, kan göra jämförelser med vår tid 

m.m. finns det möjligheter att eleven kan identifiera sig med texten och sammankoppla den 

med egna erfarenheter. 

 

- Elevernas förmåga till reflektion och utvidgning kan delvis kopplas ihop med deras förmåga 

att uppfatta textens språk. Dvs. har eleverna en avvisande attityd är det svårt att reflektera och 

komma vidare. Men beroende av hur man bearbetar texten kan även elever med en avvisande 

hållning använda texten på ett kreativt sätt. Då ges möjlighet till reflektion och utvidgning för 

eleven utifrån det egna arbetet. Särskilt de brev, men även de haikudikter som mina elever 

skrev visar hur eleverna genom dessa arbetsuppgifter lyckas skapa identifikation, koppling till 

egna erfarenheter och förmåga till reflektion och utvidgning.  

 

- De skillnader i resultatet som finns mellan elevgrupperna flickor och pojkar är följande: 

Pojkarna hade en avvisande attityd till att samtala och diskutera om utanförskap och olycklig 

kärlek. Pojkarnas brev är korta, fåordiga och flera brev är skrivna med ett språk där könsord 

förekommer och en nedvärderande kvinno- och människosyn kan märkas. Pojkarnas 

haikudikter hade ofta utgångspunkt i deras vardagliga liv och handlade inte om kärlek. 

En flicka nämner vid intervjun att Werther-texten speglar ett gammalmodigt könsmönster.  

  

  

6. Diskussion 

 

 

 

Att genomföra denna undersökning var en utmaning. Detta därför att jag visste att Werther-

texten kan uppfattas som svårtillgänglig. Att jag ändå enträget fortsatt arbetet har för mig 

själv som lärare visat sig vara mycket lärorikt. Min förhoppning är ju självklart också att 

eleverna tillägnat sig kunskap. I följande kapitel kommer jag att diskutera mitt resultat i 
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förhållande till mitt syfte och frågeställningar, men också försöka ta upp frågor som hos mig 

uppkommit under mitt arbete med uppsatsen. 

 

Jag inledde mitt arbete med att ställa de didaktiska frågorna vad, varför, hur och vem? D.v.s. 

vad ska vi arbeta med, varför ska vi göra det, hur ska vi arbeta och vem är det som ska arbeta? 

När man funderar över dessa frågor utgår man självklart från eleven. Men vad som alltmer 

framstått som tydligt för mig vid skrivandet av denna uppsats är att jag i frågan vem? även 

måste inbringa mig själv. Vem är jag som gör dessa val för mina elever (Molloy 2002 s.37). 

Jag tror att detta är mycket viktigt därför att de val som jag gör i undervisningen har betydelse 

för elevernas förmåga att tillägna sig kunskap. Mitt skäl för att arbeta med textutdrag ur Den 
unge Werthers lidanden var att jag ville veta om eleverna kunde identifiera sig med textens 

tema som utifrån min tolkning handlade om utanförskap och olycklig kärlek. Det är kanske 

svårt att bestrida att texten har ett tema kring olycklig kärlek men vad jag ser som ett misstag 

från min sida var att jag redovisade detta för eleverna innan de läst/hört texten. Eleverna fick 

ingen egen chans att fritt utifrån sig själva och egna erfarenheter tolka texten. L.M Rosenblatt 

menar att ”Även läsaren är skapande.” (2002 s.42)  och hon beskriver den litterära 

upplevelsen som en ”transaktion mellan läsaren och författarens text.” ”Samma text kommer 

att ha högst olika mening och värde för oss vid olika tidpunkter eller under olika 

omständigheter.”(L.M. Rosenblatt 2002 s.42-43). Mitt val av bearbetningsform kan också ha 

påverkat elevernas förmåga att lyckas med uppgifterna. Jag tänker då på brev- och 

diktskrivandet där man vet att pojkar och flickor kan besitta olika erfarenheter och inställning. 

Vid arbetet med Werther-texten använde jag samma metoder i de båda könsseparerade 

grupperna. Utifrån de resultat som min studie visat kan jag förstå att det finns anledning att 

mer utgå från vilket kön men även vilka individer det är man undervisar. Jag tror att jag borde 

ha haft en bättre beredskap inför de båda olika elevgruppernas skilda förutsättningar. Molloy 

redovisar i sin bok Reflekterande läsning och skrivning ett citat av Arnman/Jönsson där de 

menar att det finns ett ” komplicerat samspel mellan arbetsliv, familj och skola”. ”Ju mer 

kunskap läraren har om detta ”komplicerade samspel”, desto lättare får läraren att visa hänsyn 

och förståelse för sina elevers olika förmågor till inlärning.” (Molloy 1996 s.20-21).  

Ett viktigt resultat av min undersökning är de skillnader mellan pojk- och flickgrupperna som 

framkommit. Resultatet visar på de cementerande krafter som isärhållandet av kön kan 

medföra. Samtidigt måste man komma ihåg det som Dysthe kallar ”klasskulturens makt”, 

d.v.s. en skriv- och samtalskultur som utövar ett starkt inflytande på klassens 

medlemmar.”(Dysthe 1996  s. 215) Jag menar att de åsikter som framkommit i mina resultat 
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som visar på ett nedvärderande och kränkande könsmönster just kan bero av en sådan 

”klasskulturens makt”. Dessutom finns risken att de variationer som finns inom gruppen inte 

synliggörs i könssegrererade grupper. Ingegerd Tallberg Broman resonerar kring detta i sin 

bok Pedagogiskt arbete och kön.  Hon poängterar vikten av ”Att problematisera förhållandena 

inom grupperna, istället för den alltför ensidiga fokuseringen på skillnaderna mellan könen, 

oavsett andra faktorers inflytande.” (2002 s.21) Men jag tror att de båda flick- och 

pojkgrupperna som jag undervisat skulle ha mycket att vinna av att vara könsblandade. Detta 

därför att det vore en väg att bryta invanda mönster och få tillstånd en aktiv dialog mellan de 

båda könen. Dysthes viktiga aspekter på det dialogiska klassrummet passar in här, jag väljer 

några: ”Förståelse och reaktion står i ett dialektiskt förhållande till varandra”, ”Vi ser och hör 

oss själva genom andras ögon och röster.”(1996 s.228) och ”själva skillnaden mellan rösterna 

utgör en inlärningspotential.” (1996 s.229) Till sist ett citat om mitt ansvar som lärare: 

”Läraren blir nästan som en regissör i ett skådespel som har ansvar för att konflikterna mellan 

rösterna tematiseras och att eleverna reflekterar över dem så att allt till slut får en mening” 

(1996 s.230).   

 

6.1 Frågor att undersöka vidare  

 

I mitt resultat av detta arbete synliggörs otidsenliga föreställningar om manligt och kvinnligt. 

Vad som också framgår är att det är främst pojkarna som är bärare av dessa könsmönster. 

Man kan även märka att pojkarnas förmågor att utveckla bra resultat när man, skriver och 

talar är sämre än flickornas. ”I allt fler länder konstateras att flickor som grupp presterar väl i 

skolan och har akademisk framgång./.../Somliga har till och med menat att det nu är pojkar 

som träder fram som utbildningssystemets förlorare”(Könsmönster i förändring?- en 

kunskapsöversikt i skolan 2002). 

Eftersom min undersökning endast speglar få elever under en kort tid, vore det intressant att 

veta om dessa resultat har relevans även bland större grupper av gymnasieungdomar. 
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Sammanfattning 

 

Att välja texter i litteraturundervisningen är en grannlaga uppgift och det är svårt att i förväg 

veta om man väljer rätt. Den här uppsatsen handlar om ett försök att utröna om det är möjligt 

att använda utdrag ur Goethes Den unge Werthers lidande i undervisningen. Boken är idag 

över 200 år och skrevs i en annan tid och med ett annat språk än det vi är vana vid idag. Vilka 

möjligheter och svårigheter medför användandet av en sådan text i undervisningen. Jag har i 

en kvalitativ studie på en gymnasieskola undersökt hur elever och lärare ser på det.  

De resultat som jag kommit fram till i denna studie visar, att elevens attityd till texten har 

betydelse för elevens förmåga att känna identifikation och sammankoppling till tidigare 

erfarenheter. Men beroende av det sätt man bearbetar texten kan även elever med en 

avvisande attityd använda texten på ett kreativt vis. Skillnader i resultat mellan pojk- och 

flickgruppen visar på stereotypa och kända könsmönster, som att flickor gärna talar och 

skriver om kärlek och känslor, medan pojkarna använder könsord och nedvärderande 

kvinnouttryck. 
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